
Ábyrgð Samfylkingarinnar  

og umbótastarfið framundan 

 
Traust á stjórnmálum og stjórnmálaflokkum hrundi með bönkunum. Samfylkingin er flokkur jafnaðarmanna og 

starfar í umboði kjósenda sem treysta henni til að vinna heiðarlega og einarðlega í þágu allrar þjóðarinnar. Það er 

einarður ásetningur Samfylkingarinnar að læra af því sem aflaga hefur farið á undanförnum árum; í stjórnmálum, 

stjórnsýslu og umgjörð fjármálakerfisins og sækja fram reynslunni ríkari. Samfylkingin mun gera allt sem í hennar 

valdi stendur til ná fram nauðsynlegum breytingum á viðhorfum og vinnubrögðum í stjórnmálum og stjórnsýslu og 

endurreisa þannig traust í samfélaginu.  

 

Samfylkingin heitir því að vera drifkraftur í því umbótastarfi sem þegar er hafið á Alþingi og í ríkisstjórn til þess að 

tryggja faglegt, ábyrgt og heiðarlegt stjórnkerfi, stjórnmálalíf og fjármálakerfi sem verðskuldar traust þjóðarinnar.  

 

Samfylkingin heitir því jafnframt að vinna ötullega að því að endurskoða eigin starfshætti. Lykilþáttur í því var sú 

ákvörðun flokksstjórnarfundar 17. apríl sl. að setja á fót umbótanefnd „til að leiða skoðun og umræðu um störf, 

stefnu, innri starfshætti og ábyrgð Samfylkingarinnar í aðdraganda bankahrunsinsog gera að því loknu tillögur til 

úrbóta.“ 

 

Grundvöllur að starfi umbótanefndarinnar var sú meginniðurstaða Rannsóknarnefndar Alþingis að þótt ekki hafi 

verið mögulegt að afstýra bankahruni eftir að Samfylkingin tók sæti í ríkisstjórn í maí 2007 hafi margt brugðist sem 

hefði mátt gera til að takmarka tjónið. Þar liggur ábyrgð Samfylkingarinnar.  

 

Mikið hefur verið gert til að greina og rekja atburðarrás áranna 2007 og 2008 og hlut einstaklinga sem að málum 

komu í aðdraganda hrunsins. Þegar til framtíðar er litið skiptir meira máli að skilja hvað brást í skipulagi stofnana, 

regluverki og lögum samfélagsins, en ekki síður starfsemi stjórnmálaflokka. Þar hefur Samfylkingin tekið 

frumkvæði og axlað ábyrgð með úrbótum. Tillögur umbótanefndarinnar sem lagðar eru fram til umræðu meðal 

flokksmanna eru tímamót í þeirri vinnu. Ábyrgð Samfylkingarinnar fólst meðal annars í:  

  

 Að taka ekki nægilegt mark á viðvörunarorðum um veika stöðu bankakerfisins.  

 Að vinna ekki nægilega markvisst að því að greina stöðu bankanna og undirbúa aðgerðir til draga úr 

óhjákvæmilegu tjóni vegna veikrar stöðu þeirra.  

 Að tryggja ekki gegnum skýrt skipulag flokksins að nægilegt upplýsingastreymi og samráð sé á hverjum 

tíma meðal ráðherra flokksins, þingflokks, flokksstofnana og almennra flokksmanna.  
 Að setja ekki ríkisstjórnarsamstarfinu nægilega ströng skilyrði um nauðsynlegar aðgerðir.  
 Að láta hjá líða að setja reglur um takmarkanir á fjárframlögum og styrkjum til frambjóðenda í fjölda opinna 

prófkjara, þvert á langvinna baráttu flokksins fyrir skýrum reglum um fjármál stjórnmálaflokka og 

frambjóðenda.  

 

Samfylkingin viðurkennir ábyrgð sína í þessum efnum. Biður hún íslensku þjóðina afsökunar á þeim mistökum sem 

hún ber ábyrgð á í aðdraganda hrunsins. Jafnframt heitir Samfylkingin því að hlusta með opnum hug á gagnrýni og 

takast á við umbætur á skipulagi, starfsháttum og stefnu flokksins til að koma í veg fyrir að sambærileg mistök 

endurtaki sig.  

 

Á næstu vikum efnir Samfylkingin til funda um land allt þar sem tillögur og niðurstöður umbótanefndarinnar verða 

teknar til umfjöllunar. Þar verður kallað eftir viðbrögðum og ábendingum meðal allra flokksmanna. Í framhaldi af 

því verður tryggt að þeim umbótum sem umræðurnar leiða fram verði hrint í framkvæmt. Tillögur um áþreifanlegar 

aðgerðir í því efni verði lagðar tímanlega fyrir næsta landsfund flokksins, sem er æðsta vald hans þar sem almennir 

flokksmenn hafa síðasta orðið. 
 

 


